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 چکیده

 24 ق / 1۳۳۰محرم  ۳ -م  19۰9نوامبر  15/  ق 1۳2۷ذیقعده  2)روند اصالحات مجلس دوم 
مورگان شوستر قاجار از  ةاواخر دور ةهای اقتصادی جامع که برای احیای بنیان ،(م 1911دسامبر 

پدیدار گشت. کم نبودند عواملی که در  ددتجسنت و  ةسان جدال نسبی بین دو پدیددعوت نموده بود، ب
با وجود  ،موجود در ایران کمک کنند. عملی کردن اصالحات بنیادین ةبرابر هرگونه تغییر به سنن کهن

های سنتی دوران قاجار های کانون مدل خاص اجتماعی ایران، مسیری بود سخت و دشوار و با مقاومت
گردید، راهی به جز حذف مبانی  های اجتماعی می رانهمراه بود و چون انجام آن محال و باعث بح

ال است که چه عواملی ؤاصالحی برای حکومت قاجار وجود نداشت. این تحقیق ، در پی پاسخ به این س
هایی در برابر اقدامات شوستر به مقاومت پرداختند؟ در پاسخ به این پرسش، فرض این  با چه انگیزه

در ماجرای استخدام و سپس انفصال  تجددین دو عامل سنت و یق بر آن است که چالش موجود بقتح
عالوه بر عوامل سنتی داخلی، دهد که  های تحقیق نشان می مورگان شوستر تأثیر بسیاری داشت. یافته

ر گونه تغییر در وضعیت موجود ه باعموماً که  ،شاهزادگان، وابستگان دربار و زمینداران کالن و ... مانند
اواخر دوران قاجار در های اقتصادی ایران  مخالف احیای بنیاننیز  روسیه و انگلیس د،انمخالفت داشته
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 مقدمه
 اصالحات مورگان شوستر و رویدادهایی که به دنبال این اقدامات در ایران پدید آمد بر

کشد و شوستر  یک دورنمای کلی را به تصویر می ل تحقیق روشن است. اما آنچهاه
که قاجاریه  ای است اساسی در دورة آورد مسئله یی را به نقش یک منجی در میآمریکا

ایرانیان در  است. فرضیة اصالحات یا آنچهبودهگران تاریخی ایران  مورد توجه تحلیل
روابط  ت قوة قهریة دولت روس و در ناز و کرشمةزمین زیر ضربابرخورد با تمدن مغرب

ابداع نمودند، خود به خود  …های فرانسه، انگلیس، اتریش، آلمان و  سیاسی با دولت
، اقتصاد تجدد ای دیگر باشند. شبه صاحبان این فرضیه را بر آن داشت تا به فکر چاره

و نبود قوانین  ها جهل توده رپیشگی شاه و رجال ایرانی در سایةکمپرادور و تاج
هر نوع اصالحاتی را باطل  وانی رعیت مطیع چیزی بود که فرضیةشهروندی و فرا

خان   تقی مقام فراهانی، میرزاات تاریخ قاجار افرادی نظیر قائماصالح ةنمود. در پیشین می
هایی  له و دیگران تالشالدو خان امین  خان سپهساالر، میرزا علی  حسین امیرکبیر، میرزا

 تجددشاه به راه انداختند، اما ثبات تاریخی سنت، راه را بر  ر سایة عنایات ملوکانةرا د
لغو قرارداد رژی و بعد  ین در ماجراهای امتیازات و خصوصاًبست. مبارزات مردم شهرنش

شاکش بود. انقالب خواهی ورق دیگری بر این ک از چندی شروع مبارزات مشروطه
های بزرگ نظری در ابعاد واگذاری قسمتی از پیشرفت آن نیز با وجود مشروطیت و اعادة

قدرت به مجلس و نمایندگان مردم، در بخش عملی نتوانست اوضاع مالی، سیاسی و 
که نظرات اصالحی بسیاری  ،نظامی کشور را بهبود ببخشد. اکنون نوبت به مجلس دوم
در این نوشته  ت را رقم زند.در نظر داشت، رسیده بود تا برگی دیگر از کتاب اصالحا

که در راستای اصالحات ایران در عصر قاجار طراحی  ،اصالحات مورگان شوستر فرضیة
از اصالحات مورگان شوستر در بعد سیاست بود، بررسی شده و یک دورنمای کلی شده 

که در قرارداد  ،خارجی، کشانیدن یک نیروی سوم به داخل مناطق نفوذ روس و انگلیس
و همچنین سر و سامان دادن به اوضاع مالی کشور مورد  ،م معلوم شده بود 19۰۷

 دردر مرحلة اجرا و اصالحی  نظریةاین ، و در پایان دربارة گرفته استمطالعه قرار 
تضاد موجود بین  از جهت رجال سنتی ایرانی و مواجهه با تمایالت روس و انگلیس و

 .است های موجود جامعه ایران تأمالتی شده واقعیت نظرات شوستر و
 

 تاریخی ةزمین .1
-، بههای کالن اجتماعی ساخت، به علت عدم تغییر در زیربا برپایی مشروطیت در ایران

تدریج اصالحات این دولت نیز مانند سایر اقدامات اصالحی در کش و قوس روابط 
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که با حضور اصناف تشکیل شده بود،  ،اشخاص و نیروها قرار گرفت و به جز مجلس اول
های  تاه بر خاستگاهداشت. گذری کو  کار را در پی حضور نیروهای محافظه مجالس بعدی

رساند. وجود  ات میرا به اثب مطلباین  مردان و سیاسیون این دورهاجتماعی دولت
شاه شرکت داشتند و  علی که در خلع محمد (29۳: 1۳۷8فوران، )مالکان خوانین و بزرگ

روند حوادث مشروطیت  الحمایه ن رجال تحتها از ای گلیسها و ان دریغ روسحمایت بی
نمود. این اصالحات از دیدگاه کلی قابل مالحظه بودند. دعوت از مستشاران  را عوض 

که بتوانند به اوضاع مالی،  (12/1/112۰9-29۳/262۰ ؛1۳/1/119۳4-24۰/11946 سند) خارجی
ز روس و و سامانی بدهند، کشانیدن یک نیروی سوم غیر ا انتظامی و گمرکات سر

نافع انگلیس به ایران برای مهار این دو نیرو و گسترش روابط با دولی که در ایران م
اما از کند، جلب نظر می کار مطلبی است که در اول سیاسی و نظامی نداشته باشند

ه، ایران در آن زمان قادر به تحمل چنین مسائلی نبود ه عملی زیرساخت جامعةدیدگا
 .(Reinsch, 1912) ای داشتند لیس در ایران منافع گستردهخصوص اینکه روس و انگب

ها، اقدامات تند و  های انگلیس ، کارشکنیها با ورود مستشارانمحکم روس مخالفت
آبراهامیان، )داشت   ها را در پی م عصبانیت روس 19۰۷شوستر، نقض قرارداد  ةقاطعان

با سیاست انگلیس مطابقت  یو هرج و مرج سیاس تضعیف ایران ،. از سوی دیگر(98 :1۳۷8
 با در نظر گرفتن چنین اوضاعی، موفقیت شوستر ناممکن بود. وداشت 

 

 لزوم اصالحات و مقدمات ورود مورگان شوستر به ایران .2
نظام اداری و مالیاتی،  های تمدنی جدید اروپاییان، بخصوص در ن با پدیدهآشنایی ایرانیا

را برای اصالحاتی که بتواند نظام  زمینه واهانخ اوضاع سیاسی به نفع مشروطه و تغییر
آماده ساخت. بعد از ماجرای جریان پارک  را به نحو قابل توجهی تغییر دهد مالی کشور

اتابک و کاهش فشار روس و انگلیس در جریان خلع سالح مجاهدین، دولت ایران به فکر 
و سامانی به وضع  سرو  بیندازدراهی بود که بتواند خود را در مسیر کشورهای مترقی 

مملکت بدهد. موضوع امنیت عمومی، بهبود وضع اقتصادی و تعادل در دخل و  آشفتة
ذوقی، ) مردان این دوره قرار گرفتخرج مملکت اولین طرحی بود که مورد نظر دولت

امنیت عمومی و اصالحات مالی بر طبق اصول  طرح آن بود که ادارة .(8۳: 1۳68
اری شود. نمایندگان مجلس دوم با استخدام مستشارانی از گذ کشورهای مستقل پایه

طرف که دارای سیاست خاصی در ایران نباشند و دو دولت همسایه  ممالک متمدن و بی
روس و انگلیس  .(1۳55: 1۳6۳/6 زاده،ملک) هم نسبت به آنان بدبین نباشند موافقت کردند

ها ژاندارمری و  یان و ایتالیاییان وزارت مالیه ایرمایل نبودند که در آینده فرانسو
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یان دعوت به عمل آورد. اینان چون اداره کنند. مجلس نیز از آمریکای ها قشون را ریشیات
ها بیمی نداشتند و چون آمریکایی  اتباع دولتی بزرگ بودند از تهدیدات روس و انگلیسی

مورگان شوستر از این رو  .(558: 1۳54زاده، کاظم) کردند بودند کسی را هم تهدید نمی
انگلیس در ایران را به  آمریکایی توانست مجوز تلویحی ورود به مناطق نفوذ روس و

الملل هم  سیاست بین . میلسپو مسئلة ایران را در چرخة(219: 1۳۷۷مروارید، ) دست آورد
نیروها به طرق گوناگون و او معتقد بود که هر کدام از این  داند. داخلی و هم خارجی می

کایی که مأمور سرانجام، هیأت امری .(9: 1۳۷۰میلسپو، )گذاردند  بر یکدیگر اثر میپیچیده 
وارد تهران شد.  م 1911مة  12ق /  1۳29االول جمادی  12در  انجام اصالحات بود

 :کند که سفیر انگلیس در باب لیاقت و کاردانی شوستر در واشنگتن چنین نقل می
نیز چنین  .ظه و در امانت و درستکاریش جای تردید نیستمردی است دارای شخصیت قوی قابل مالح 

ناپذیر و روش سخت و محکم دارد. مقررات گمرکی را در جزایر  نماید که تا حدی خلق و خوی انعطاف می
د و البته وی را ش آزار این و آن می گاه مایةمرحله اجرا نهاد که گاه فیلیپین چنان با حدّت و شدّت به

ناراحتی  زده و همین در گذشته تا حدی مایة گویند که سنگ بومیان را بر سینه می نمود. نامحبوب می

  .(561- 56۰ :1۳54، زاده کاظم) دولت شده است
دافر و کفیل  خان، شارژ که توسط میرزا علیقلی ،قرارداد بین دولت ایران و شوستر     

را سه سال تعیین ران در واشنگتن منعقد شد، مدت اقامت شوستر در ای ،سفارت ایران
شان را ایران تقبل نمود و آمریکایی هم از حق  مسافرت هیأت و خانواده و هزینة کرد

 سند)و حق تجارت در ایران محروم بودند دخالت در امور مذهبی و سیاسی ایرانیان 
 ،با سمت ممیزی، رالف هیلز ،شوستر عبارت بودند از میکاسکیاصلی همراهان  .(6/6/249

که  ،مستشار دیگری به نام کرنزو  ،با سمت منشی شوستربروس دیکی،  ، ومحاسب کل
بر حسب انتخاب و تقاضای شوستر به سمت ریاست  و مدیر کل گمرکات فیلیپین بود

 .(65-64: 1۳62 شوستر،) همان محل به طرف ایران حرکت کرد ها از عوارض و مالیات
وی پس از آشنایی  .عی نداشتشوستر تا قبل از آمدن به ایران از اوضاع ایران اطال

ون به ایران حرکت کرد. اد برارکتاب انقالب ادو با اوضاع ایران و مطالعةمختصری 
از راه پاریس، وین، استانبول، باطوم و باکو عازم  ،نفر بودند 16که  ،شوستر و همراهانش

بهاییان الدوله، از رؤسای  خان نبیل علیقلی ،قبل از ورود شوستر به تهران .ایران شدند
یان ایران ران در واشنگتن بود، به محفل بهایکه در آن وقت کاردان سفارت ای ایران
قبال شایانی از وی ای نوشت و از آنها تقاضا کرد تا در روز ورود شوستر به تهران است نامه

مهرآباد مورد استقبال  در قریة وسترشبه ایران،  در روز ورود .(1۰ همان،)به عمل آورند 
داخل اما پس از ورودش به  ،قرار گرفت ،وزیر مختار وقت آمریکا در تهران ،راسلچارلز 

اگر چه  .(۳16: 1۳61اتحادیه، ) کشور وزیر مختار را رها کرد با قدرت شخصی به کار پرداخت
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مواجهه با  واما حوادث بعدی جدال عوامل سنتی  ،مقدمات ورود شوستر انجام گردید
متحد در کنار  ةن خواهد داد. روس و انگلیس در یک جبهافکار و اعمال شوستر را نشا

کار قرار گرفتند تا در مقابل هر شاهزادگان و ملّاکان عمده و همچنین رجال محافظه
 ستند.یاه تغییر در نظام مالی مجلس دوم بگون

 

 تجددکنش  اصالحات اولیه شوستر: .3
 سند)ور مالی کشور زد شوستر اولین اقدامات خود را شروع کرد و دست به اصالح ام

های او را وجود پول نقد و  اولین کامیابی .(12/1/11۰8۷-29۳/2498 ؛29۳/2612-12/1/112۰1
هایی تسهیل کرد که درست پیش از آمدن وی به ایران  قانونی و محدود از پول استفادة

اخذ این وام  . الیحة(29۳: 1۳6۳/1آوری، ) حل وام مأخوذ قبلی تأمین شده بوداز م
 1911مة  2ق /  1۳29جمادی االول  ۳ای از بانک شاهنشاهی در روز  لیره ۰۰۰/15۰/1

نخستین هدف شوستر نظارت بر مصرف این وام بود و  م از تصویب مجلس گذشته بود.
روزی  .(49۳: 1۳44/2مستوفی، )آشکارا در پی آن بود که به قدر کفایت از آن استفاده کند 

تومان موجودی در خزانه بود و  ۰۰۰/6۰۰ فقط حوالة تر خزانه را تحویل گرفتکه شوس
بالغ بر دو میلیون و  ،که از دو سال قبل باقی مانده بود ،تعهدات پرداختی دولت نیز

 نار پول نقد در خزانه موجود نبوددر صورتی که یک دی ،شد سیصد هزار تومان می
با شرایط آسان تقاضای وام دولت ایران از منابع مالی  . شوستر با اجازة(15: 1۳62، شوستر)

: 1۳6۳کیانفر و استخری، ) ، شروع به کارشکنی کردانگلیس ، وزیر خارجةکرد و سرادوارد گری

و  (2۰۳: 25۳5نوایی، ) ای در مجلس تصویب الیحه ةواسطاال بردن اختیارات شوستر بهب (.58
و عواید دولتی و  ها اعطای اختیارات تام در امور مالی و پولی دولت، خزانه، وضع مالیات

جالب توجه بود  یها و امتیازات در این حیطه اختیارات تنظیم بودجه و نظارت بر قرضه
بر . حق تغییرات قوانین مالی و ادعای شوستر مبنی (1/6/249 ؛2/6/249 ؛5/6/14۷)سند 

تدریج اعیان و اشراف تحت حمایت آنان بهخارجیان و  نپذیرفتن امتیازات و حقوق ویژة
 .(5۳: 1۳۷6 اوکانر،)افزود  کالت موجود میبر مش

 

اختالفات شوستر با مرنارد و تداوم نظارت شدید بر  عملی شدن اصالحات، .4

 امور مالی
 سند)اختیاراتی به شوستر داده شد  1۳29جمادی االول  15پس از وضع قانون 

ود توانست مستشاران خارجی دیگر را تحت نظارت خ که می (24۰/1۷211-1۳/1/1۷۰۷۰
که جزء مستشارانی بود که در زمان  ،مرنارد بلژیکی . اختالف او با(۳۰: 1۳۳5یکتایی، )بگیرد 

که از بازماندهای دوران نوز  ،. مرنارد، از اینجا ناشی شدشاه به ایران آمده بود  مظفرالدین
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رکات رسید و پس از بلژیکی بود، پس از اخراج نوز، با حمایت روسیه به مدیر کلی گم
داد. ماجرای دعوا بین شوستر و مرنارد از  اعتنا به کارهای خود ادامه میشوستر بی ورود

ای را به مجلس فرستاد تا وامی را در اختیار کمیسونی  زمانی آغاز شد که مرنارد الیحه
ن الیحه که ریاست آن را مرنارد به عهده داشت، قرار دهد. با ای ،نفر عضو 15مرکب از 

 .(۳۰1: 1۳61اتحادیه، )دست مرنارد در آن کمسیون مالی عمل کند زیر شوستر باید به عنوان
ای نظارت و تفتیش مخارج کشوری  طبق الیحه 1۳29در جمادی الثانی  ،بدین ترتیب

یان مستخدم دولت ایران به ریاست نفر از اروپای ۷ها و  خانه وزارت به هیأتی از نمایندگان
: 25۳5نوایی، )شد تا مخارج را کنترل نماید وزیر مالیه و نیابت رئیس گمرکات تشکیل 

عنوان رئیس گمرکات و شوستر یسیون باعث درگیری بین مرنارد بهوجود این کم .(2۰4
های  های بانک دار کل ایران که بر سر حساب خزانه .دار کل کشور شد عنوان خزانهبه

دن دست این خارجی با مرنارد اختالف پیدا کرده بود، رفته رفته به فکر کوتاه کر
ها از مستخدمین بلژیکی حمایت کردند  روس .(561: 1۳54، زادهکاظم)مستشار بلژیکی افتاد 

و دولت ایران را نسبت به تداوم رفتار شوستر با مرنارد با تصرف کامل گمرکات شمال 
جرج بارکلی طی تلگرافی چنین گزارش داده است:  .(44: 1کرمانی،   کوهی)تهدید نمودند 

داری کل اعتنایی ننمود ...  زانهماه گذشته چون موسیو مرنارد به تعلیمات خ ۳۰در »
گذشته را در پیش گرفت. این مسئله ادامه داشت و شوستر حاضر  شوستر باز هم رویة

اما سرانجام هر دو را حاضر نمودند. ابتدا با کمی صحبت ظاهراً رفاقتی  ،به مذاکره نبود
من  ،اکنون اختالفی بین آنان پیش نیامده است. بنابرایناز آن وقت ت .بین آنها پدید آمد

. (2۳8: 1۳62/۳ کتاب آبی،)اعتماد دارم که ممکن است تصور کنیم این کار اصالح شده است 
وص امور مالی کشور تدریج اختالف شوستر و مرنارد با توجه به موضوعاتی که در خصبه

که بر اساس  ،مرنارد ةحاشیسنتی و نسبتاً پر ةباال گرفت. روی آمد به دست می
های روسیه و رجال دربار و ارکان حکومت سنتی قاجار تدوین شده بود، شوستر  خواسته

 نمود.  که در پی اصالح بنیادین امور بود، اقناع نمی ،را
ریزی جهت امور مالی و  یکی از اقدامات شوستر در بدو ورودش به ایران برنامه      

 24۰ ندس) تنظیم دخل و خرج و تسویة امور مالی ایران بود ی دولت وآگاهی از درآمدها

های دولت دستور داد که عواید مالیاتی در  وی برای آگاهی از دارایی .(61۰4-1۳/1/6۰95/
 خانة، به تجارتترین بانک شاهی گذارده شود و چنانکه بانکی در محل نباشد نزدیک

همچنین اقداماتی برای رضایت قشون  وی .(295: 1۳6۳/1 آوری،)مورد اعتماد تحویل دهند 
که  ،لغو مالیات نمک .(46 :1۳41رامتین، )و جلوگیری از تعدیات آنان به مردم به عمل آورد 

از دیگر  ،های مجلس وضع شده بود و اعتدالیون با آن مخالف بودند توسط دموکرات
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ای برای اقتصاد،  جانبههمههای وسیع و  شوستر نقشه .(2۰4: 25۳5، نوایی)افتخارات اوست 
طرح مفصلی نیز برای استخراج انواع  و ریزی نمودت، نظام، مالیات و سایر امور طرحصنع

معادن و همچنین مقرراتی را برای نظارت بر فروش محصوالت آن به خارجه تنظیم 
. در داخل کشور نیز برای ایجاد صنایع که بتواند از این مواد (592۳/15۳84 سند)نمود 

شوستر ترتیبی داد که  .(۳۰-29: 1۳62، شوستر)هایی ریخت  اده جویند طرحمعدنی استف
-، به خزانهگذشت که تا آن موقع از دست رجال بزرگ ایران می ،مخارج قشون مرکزی

این اقدامات اولیه با جواب رد به  .(52: 1۳6۳استخری،  کیانفر و)داری کل منتقل گردد 
یک  رفت. شوستر در پاسخ به نخست وزیرباال گ (نخست وزیر)تقاضای پول سپهدار 

که بشود  رسد و تدبیر مفیدی به نظر شما میآیا طریقه »المثل آمریکایی آورد:  ضرب
سپهدار شکایت شوستر را به مجلس برد  .(118: 1۳62، شوستر) .«خون از سنگ بیرون آورد

را که با شمشیر قدرتی  ةای به دست نیاورد. ناراحتی سپهدار از این بود که کلی که نتیجه
در این زمان  .(214: 25۳5، نوایی)به دست آورده بود، شوستر با قلم نابود ساخته بود 

سپهدار دوباره بر سرکار  باعث شد که تپهشاه از طریق مرز گمش علی تهدیدات محمد
 گردد.خود باز

 

 مالیات گرفتنکید بر تأ ی کشور با تشکیل ژاندارمری خزانه:تقویت نظام مال .5
 ی منظمی افتاد که تحت نظارت ادارةمالیات به فکر ایجاد قوا گرفتنوستر برای ش

وی نام  ها را وصول کنند. ظات شخصی مالیاتمرکزی خزانه باشند و با جبر و بدون مالح
یا  ژاندارمری خزانهداری،  به مناسبت ارتباطشان با کار مالیات و خزانه ،این قوة کوچک را

دولت و وکالی مجلس هم با این تصمیم موافقت  .(221: 25۳5، نوایی)نامید  قراسواران مالیه
 .(562: 1۳54، زادهکاظم) ها مخالفت کردند د، اما بر سر انتخاب فرماندهی آن روسکردن

. او که (222: 25۳5، نوایی)شوستر فرمانده قشون خزانه را به سرگرد ماژور استوکس داد 
، اش در حال اتمام بود سالهبود و دورة چهارسفارت انگلیس در ایران نظامی  وابستة

. نورمن، معاون وزیر امور (54: 1۳۷6 اوکانر،)توجه شوستر را به خود جلب نماید  توانست
نتصاب سرگرد این مطلب را چنین تفسیر کرد که از دیدگاه روسیه ا ،انگلیس خارجة

، زاده کاظم)است  زیرا او به عنصری ضد روسی معروف نهایت مایة تأسف است، استوکس بی

های دولت روسیه و هم جلوگیری از  هم برای اجتناب از مخالفت ،انگلیس .(562: 1۳54
موقیت شوستر و عدم آسیب به اتباع انگلوفیل، اعالم نمود که اگر ماژور استوکس 

قام خود در بخواهد در سمت فرماندهی ژاندارمری خزانه انجام وظیفه کند، باید از م
ت با ها، مغایر راض روسکه در غیر این صورت، عالوه بر اعتا بدهد، چراارتش هند استعف
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گری در تلگرافی به  .(۷9: 1۳68میراحمدی، )هم بود  م 19۰۷ق/  1۳25رجب  22قرارداد 
ها در جلوگیری از استخدام شما موافق  ما با روس»…استوکس اطالع داده بود که 

هند افسری به جنوب ایران بفرستند ها بخوا هستیم و علتش هم این است که اگر روس
از طرفی استعفای استوکس از ارتش انگلیس در  .(21: 1۳62، شوستر) «کنیم ما مخالفت می

ذی  22ی به استخدام ژاندارمری خزانه درنیامد و در هند پذیرفته نشد و در نتیجه و
این  ایران را ترک کرد و به هند رفت. ولی با م 1911دسامبر  14ق /  1۳29الحجه 

نفر رسید.  15۰۰کوتاهی عدد آن به  وجود ژاندارمری خزانه تشکیل شد و در مدت
-ران حزب دموکرات داشت، اکثر صاحباطمینانی که شوستر به س واسطةهمچنین به

وب به حزب دموکرات بودند و همین مسئله بیش از پیش منصبان ژاندارمری خزانه منس
 .(1۳۷6: 1۳6۳/6زاده، ملک)ها افزود  بر آتش خشم روس

 

 واکنش سنت انگلیس برای مهار اقدامات شوستر: های سیاسی روس و بازی .6
 1۳29رجب  29السلطنه در صمصام ةسپهدار و روی کار آمدن کابین ةبا برکناری کابین

برادرانش،  علی میرزا و این کابینه دفع محمد ةاشتغال عمد م، 1911ژوئیة  26ق / 
. (2۳۰: 25۳5، نوایی)السلطنه بود ه و ملک منصور میرزا شعاعابوالفتح میرزا ساالرالدول

 تا بتواند در جهت تقویت اصالحاتای را به مجلس پیشنهاد کرد  برنامه السلطنهصمصام
افزودن قدرت دولت،  های وی د. از جملة طرحاختیارات بیشتری را نیز به دست آور

رابطه با دولت و ایجاد قوای مبارزه با عدم مرکزیت و مشخص کردن قوانین مبهم در 
 سند) و اصالح امور مالیه و عدلیه بود ها منظم و تشکیل ژاندارمری تحت اختیار سوئدی

اری کرد که با همکعلی میرزا سعی می در این اوضاع محمد .(24۰/4۳28-1۳/1/4۳2۳
ها از  به دست آورد. به هر علت، حمایت روس ها تخت شاهی خود را مجدداً روس

امریکایی موسوم به مورگان شوستر به ایران  آمدن مستشار مالیة »میرزا را  محمدعلی
ها هم دانند که معروف بود این کار با موافقت دولت بریتانیا صورت گرفته و دموکرات می

علی شاه  ها علناً به حمایت از محمد روس .(۷: 1۳5۷/1بهار، )« کنند از او حمایت می
در ضیافت شامی که ترتیب  ،وزیر مختار روسیه ،یلبرخاستند و حتی پاکلوسکی کوز

داده بود و شوستر نیز در آن حضور داشت، در گوشة خلوتی با شوستر صحبت از توحش 
میرزا باز هم علی  ال نمود که آیا بعد از استقرار محمدؤایرانیان کرد و صریحاً از او س

 اگر با ادامة» اضافه نمود که همکاری با ایران خواهد بود یا نه؟ و  شوستر مایل به ادامة
المجلس مقام وزارت مالیه هم اکنون موافقت بکنید، حاضرم فیخدمت خود در ایران از 

اما شوستر در پاسخ و  .(5۷8: 1۳54، زادهکاظم) «را با اختیارات تام برای شما تضمین بکنم
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توانم و  ا که میام که تا آنج من تعهد کرده »با مهارت دیپلوماتیک خود چنین جواب داد: 
ولی چندان مایل نیستم در زیر نفوذ و  ،آید به دولت ایران خدمت کنم از من بر می
اضالع  این نوع تفکر و اقدام (255: 25۳5، نوایی) .«ای بمانم علی میرزا لحظه قدرت محمد
در برابر  ،دادند که انگلیس و روس اساس آن را تشکیل می ،سنت را ةمحوری جبه

های روسیه نیز با جوسازی خبر پیشرفت  مود. بعد از چندی کنسولگریشوستر متحد ن
و عالقمندان شاه سابق را تحریک  میرزا و قوای استبداد را پخش کردندعلی  محمد

الملک، شجاع نظام و دیگران را الدوله، رشیدردند و حتی گاهی افرادی چون شجاعک می
 .(52: 1۳29، استخری کیانفر و)کردند  که عمال روس بودند به قیام علیه مشروطیت وادار

های جدی دولت ایران در اعادة نظم در صفحات  به گرفتاری با توجه ،انگلستان    
 ۳سپاهیان هندی به فارس اعالم کرد و متعاقب آن در  ، قصد خود را دایر بر اعزامجنوب

هر شدند. سربازان هندی وارد بوش م اولین دستة 1911اکتبر  2۷ق /  1۳29القعدة ذی
سرباز در بندر انزلی پیاده خواهند کرد و در  2۰۰ها در همان روز اعالم کردند که  روس

ائتالفی  داخل نیزدر  .(5۷: 1۳51براون، ) ایران شدسرباز دیگر روسی وارد  1۷۰۰پی آنان 
باعث اتکای آنان به دولت و تضعیف  ها و اعتدالیون به وجود آمد کراتکه بین دمو
. (۳2۰: 1۳61، اتحادیه)انجامید  و در نتیجه به تضعیف موقعیت شوستر  شد موقعیت آنان

کردند.  ت خودداری میبحرانی بود و تجار و متمولین از دادن مالیااوضاع مالی نیز 
گذاشت. شوستر کوشید  جنگ نیز فشار سنگینی را بر مالیة ایران می همچنین هزینة

بسیاری از  .(1452: 1۳6۳/۷زاده،  ملک)الیات کند گریزان بزرگ را مجبور به پرداخت ممالیات
رمانفرما، مبلغ زیادی مالیات مانند عالءالدوله و سپهدار و ف ،رجال بزرگ متمول ایران

ها را از آنان  کردند. شوستر به زور مالیات و از پرداخت آن ابا می افتاده داشتندعقب
با دریافت دقیق مالیات به نمایندگان  وی برای اولین بار توانست .(2۷5: 25۳5، نوایی)گرفت 

که همیشه حقوق و مواجب خود را چند ماه بعد دریافت  ،سیاسی ایران در خارج
ن به کشورهای بیگانه جلوگیری به موقع حقوق پرداخت کند و از توسل آنا ،کردند می
 تحریکسنت را علیه شوستر  ةاین اقدامات ضلع دوم جبه .(5۳: 1۳29، استخری کیانفر و) کند
 و به فعالیت واداشت. کرد
السلطنه و ساالرالدوله بر ضد حکومت مشروطه قیام کرده بودند،  نظر به اینکه شعاع     

 .(1445: 1۳6۳/۷زاده، ملک)اموال آنها را توقیف نماید  دید که کلیة شوستر خود را مکلف می
 حکم مصادرةم هیأت وزرا  1911اکتبر  2ق / 1۳29شوال  1۰روز  ، دربدین ترتیب

دار کل ابالغ به خزانه را برای اجرا و پس از تأیید مجلس، آنکرد اموال آنان را صادر 
دولت ایران نیز از راه حزم و احتیاط  .(12/1/11295-29۳/2۷۰6 ؛1/156/19-2/156/19سند ) نمود
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، به اطالع سفرای روس و الدوله، وثوقوسیلة وزیر امور خارجة وقتحکم مذکور را به
با اجرای حکم توسط شوستر مبنی بر ضبط و  .(1445: 1۳6۳/۷زاده،  ملک) رساند نگلیس ا

دو تن از اعضای کنسولگری روسیه به همراه چند قزاق به دستور  ،اموال محاسبة
به  های مأمور عمارت مطلع شده بود، قکه با تلفن یکی از قزا ،سرکنسول پوختیونوف

 -24۰/۷6۳6۳ ؛8/156/19-6/156/19سند )دند طرف محل حرکت کردند و وارد عمارت ش

که اموال شاهزاده در حمایت روس ، زیرامأموران روسی مانع انجام کار شدند .(1۳/1/۷6۳6۳
 :رساند پوختیونوف اقدام خود را به اطالع دولت متبوعش  .(589: 1۳54، زادهکاظم)بود 
های او به بانک ما است، من پطروف در گرو وامبا توجه به این حقیقت که این خانه، همچنین امالک شاهزاده  

و هلیدبراند را همراه با چهار نفر قزاق فرستادم و دستور دادم که متجاوزان به حقوق ما را طرد کنند و این کار 
  .(589 همو،) بودم بدون زد و خورد انجام گرفت توسط کسانی که فرستاده

گنده رلگرافی به سفیر روسیه در زموضوع را ت ،وقتی شوستر از جریان امر مطلع شد
 :داد اطالع

اطمینان دارم که آن جناب این اقدام مأموران خود را کامالً بالمجوز و غیرقانونی خواهد دانست و به 
ر دهید که قوای خود را خارج همین سبب دوستانه از شما تقاضا دارم که فوراً به کنسولگری خود دستو

 .کنند

ای هم به این مضمون به سفیر روس  مطلب خود نامه شوستر برای تأیید و تأکید
 فرستد: می

مقتضی دانستم  ،را به مورد عمل بگذارم االجرا است و مجبورم که آناز آنجاکه حکم کابینة وزرا حتمی
شود. صمیمانه  فردا هیأتی برای تصرف باغ مورد بحث فرستاده می 1۰که به شما اطالع بدهم که ساعت 

 .که موجب حدوث واقعة ناگواری نشودمی بفرمائید توقع دارم که اقدا
 دهد: پاکلوسکی در جواب چنین پاسخ می

السلطنه مخالفتی  اگر تمام حقوق اتباع روسی تأمین شود، سفارت روس با اقدامات علیه امالک شعاع 
ه بت به شاهزادل هر ادعائی خواهد دانست که اتباع روس ممکن است نسؤنخواهد داشت بلکه او را مس

 (.59۰داشته باشند )همو، 
ولی ، اموال خود را در سند مجعدولت عثمانی نموده بود السلطنه، که خود را تبعة شعاع

، نوایی)به بانک روس به رسم گرو سپرد تا بتواند با این مکر امالک خود را حفظ کند 

ت آن مداخالت زیادی را فراهم نمود. حقیق ةها زمیناین ترفند برای روس .(256: 25۳5
ها از جدیت و مساعی  بود که اقدامات مورگان شوستر مخالف با منافع روسیه بود. آن

 گفتند شوستر و می (1 آو 2 آ ۳12 -۳6۰/192 سند)کردند  مورگان شوستر نخست شکایت می
شوند  خواهد و خواهان دادن درس عبرتی به ایران می نظارت در تمام ادارات ایران را می

را برای برخوردی شدید با شوستر  زمینهعمال روسی  احوال،با این  .(594 :1۳54، زادهکاظم)
 کردند. می آماده
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 آذربایجان با انتصاب لکفر به پیشکاری مالیة 1907قرارداد  :شکستن سنت .7
ها و آگاهی از میزان واقعی درآمد کشور و ایجاد جو  شوستر برای متمرکز ساختن حساب

آن دولت سعی بر آن داشت که از افراد ثروتمند مالیات را به  ها و به تبع اعتماد به بانک
که بعضی از افراد به انحاء مختلف به فکر فرار از ، چراصورت حقیقی و واقعی بگیرد

 ةخان معتمدالسلطنه، پیشکار مالی  مالیات بودند. یکی از این افراد میرزا ابراهیم
 عزلاو را شوستر  ی کل نبود.دار نهکه حاضر به اطاعت از شوستر و خزا ، بودآذربایجان

های شد. وی مأمور شد تا هزینهو به جای او لکفر انگلیسی به این سمت گمارده  کرد
، شوستر)مورد بررسی قرار دهد ، شد که تقریباً یک میلیون تومان می، را سالة تبریزدو

کفر از نظر شوستر ل .(همان جا) صله با این انتصاب مخالفت نمودندها بالفا روس .(2۰۷: 1۳62
های نظام مالیاتی و وضع فردی بود که بر زبان فارسی مسلط و مطلع از پیچیدگی

های مناطق نفوذ دول بزرگ مبتنی بر ضمن شکستن سنت ،عمومی تبریز بود. شوستر
گرچه قانوناً حق دخالت در امور سیاسی  ،(۳9 - ۳8: 1۳29، استخری کیانفر و) 19۰۷قرارداد 

یل وظایفی که به او محول شده بود به میدان اما خود به خود به دل ،تایران را نداش
چه در مادة سیزدهم قراردادی که با شوستر بسته شده این سیاست کشانده شد. اگر

را به رسمیت بشناسد  19۰۷توانست قرارداد  شوستر نمی ،(6/6/249 سند)مطلب آمده بود 
و را روس و انگلیس دیگر وجود ا ،رو از این .و مستقالنه برای اصالح امور مالی اقدام کند

 .(11199/ 12/1 -261۰/ 29۳ سند) انگیری علیه او نمودندتحمل نکردند و شروع به فتنه
گفت  داد و می شوستر مبنای کار خود را بر عدم پذیرش امتیازات روس و انگلیس قرار
 ،ین قراردادی راتقسیم ایران به دو قدرت روس و انگلیس مربوط است و ایران نیز چن
گفت کامالً ذهنی  حتی اگر بدون اطالعش باشد، نباید به رسمیت بشناسد. آنچه او می

های جالبی پیش  الملل و در محافل روشنفکری بحث بود و طرح آن در حقوق بین
 .(54: 1۳54، اوکانر) ، اما در عمل کارساز نبودکشید

 

 و انفعال دولت ایران اولتیماتوم اول ها و اعمال فشار بر دولت ایران، سرو .8
به دولت  م 1911نوامبر  11ق /  1۳29 القعدةذی 19یماتوم اول روسیه به ایران در اولت

 ةایران داده شد. جریان استخدام اتوکس، مخالفت با مرنارد، انتصاب لکفر به مالی
ها مشخص روس السلطنه نوع رفتار شوستر را برایربایجان و قضایای ضبط اموال شعاعآذ

آمیزی از دولت ایران خواسته بودند که  ها در طی یادداشت اعتراض نموده بود. روس
های ایرانی بگمارد و همچنین به  و به جای آنها از قزاق ردهای خزانه را بردا ژاندارمری

خواهی کند. گری روس، دولت ایران رسماً معذرتخاطر هتک حرمت مأموران کنسول
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ر امور خارجه نیز که با شوستر بر سر انتصاب لکفر به جای پدرش وزی ،الدوله وثوق
اختالف داشت، عنوان کرده بود که کابینه نیز روش کار شوستر را نپسندیده و مایل به 

که باعث ، چراها خواسته بود که در این امر زیاد تعجیل نکنند مهار اوست و از روس
السلطنه در کابینة صمصام .(59۷: 1۳54، زادهکاظم)محبوبیت بیشتر شوستر خواهد شد 

و نظر او را جویا  داد و باالخره به سراغ شوستر رفتندخصوص این موضوع تشکیل جلسه 
کلی خارج از قانون و ظالمانه هگرچه مطالبات دولت روس ب». جواب این بود که ندشد

 ،قدم باشدو ثابت دولت ایران در حفظ حقوق و استقالل خود مجدّ ، ولی اگر کابینةاست
های کابینه به درخواست .(2۰۳: 1۳62، شوستر) «هد بوانجام این معامله بسیار مشکل خوا

السلطنه پاسخ منفی داد و ها از امالک و اموال شعاع روس مبنی بر فراخواندن ژاندارم
که حقوق اتباع روسیه یادآور شد که به سفارت روس اخطار قبلی شده بود حاکی از آن

و از سرکنسول روس تقاضا شده بود که به موجب قانون از مداخله در این محفوظ بوده 
زده، تقاضای ن که از مأموران ایرانی تقصیری سرو با توجه به این کند،امر خودداری 

ها باعث شد که رجال و مقامات فشار روس .(599: 1۳54، زادهکاظم) روسیه موهن بوده است
یدن راه صحیح، دست به دامن دولت استعماری به جای مبارزه و یا اندیش ،ایرانی

گری توسط بارکلی به دولت ایران پیغام داد که  ادوارد انگلیس شوند و بدین ترتیب سر
ای جز قبول التیماتوم روس و معذرت خواستن از آن دولت ندارد.  دولت ایران چاره

خواهی،  صورت معذرتهمچنین وی به ایران قول داده بود که در  .(145۳: 1۳6۳/۷ زاده، ملک)
ها نیروهای خود را از ایران خارج خواهند کرد، ولی به قول شوستر معلوم نبود که  روس

سر ادوارد گری به کدام وثیقه و اطمینان و به موجب کدام حکم دولت ایران را به قبول 
السلطنه به سرانجام صمصمام .(21۰: 1۳62، شوستر) های روس اطمینان داده بود خواسته

زیر بار ولی شوستر  ،السلطنه برداردها را از امالک شعاع که ژاندارم ستر دستور دادشو
و عنوان کرده بود که دستور توقیف اموال مذکور از طرف هیأت وزرا صادر شده و  نرفت

السلطنه تظاهر به استعفا ای همة اعضای کابینه برسد. صمصاملغو آن نیز باید به امض
بدان معنا بود که دیگر کسی نبود که پاسخ اولتیماتوم را بدهد. کرد و از سویی این کار 

اخراج شوستر مکرراً موافقت  این در حالی بود که دولت انگلیس با تقاضای روسیه برای
 م 1911نوامبر  18ق /  1۳29القعدة ذی 26در روز  .(6۰: 1۳29، استخری کیانفر و) داشت

التیماتوم دولت روسیه از طرف ایران  سفیر روس به دولت ایران اطالع داد که چون
از این تاریخ روابط سیاسی میان دولتین قطع شده و کارهای تجارتی کما  ،پذیرفته نشده

السابق توسط کنسولگری روسیه انجام خواهد گرفت. وی همچنین اعالم کرد که  فی
از سویی  .(1454: 1۳6۳/۷زاده،  ملک) اند مأمور ورود به خاک ایران شدهسپاهیان روسی 
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سفیر آمریکا در  ،نراتوف نگران از حمایت دولت امریکا از شوستر بود، ولی گیلد
دولت ایاالت متحده » ، نگرانی روسیه را برطرف کرد و چنین اعالم کرد کهپطرزبورگ

پسندد. چنانچه  زیرا طرز کار او را نمی ،ای به سرنوشت شوستر ندارد امریکا اساساً عالقه
ایران خواستار باشد، ایاالت متحدة امریکا شوستر را از خدمت دولت دولت روسیه اخراج 

 «.تی خودداری خواهد کردگونه دخالاز هر
 ،السلطنه مجدداً مأمور تشکیل کابینه شد. مقارن تشکیل کابینهدر این ایام صمصمام     

 اولین بخش از نیروهای رزمی روسیه وارد بندر انزلی شدند. همچنین در این اوضاع و
نتخابات نیز احوال مدت قانونی مجلس نیز در حال پایان یافتن بود و شرایط برای انجام ا

دوم مجلس نفوذ روسیه تزاری به حد اعالی خود رسیده  مهیا نبود، چراکه در اواخر دورة
سوم هم  ن متمرکز بود و اگر انتخابات دورةهایی از ایرا ن در قسمتآ قوای نظامیو  بود

 .(1۰۳: 1۳58/1مکی، )گشت  قطعاً شرایط برای نفوذ بیشتر روسیه فراهم می ،یافت جریان می
ای عقیده داشتند که  مجلس اساساً صحیح نبود و عده از طرفی طبق قانون اساسی ادامة

. بدین ترتیب بود (۳24: 1۳61، اتحادیه)در غیاب مجلس ممکن است مشروطه از بین برود 
مذاکراتی در باب تمدید مجلس دوم  م 1911 اکتبر 24ق/  1۳29 القعدةذی 2که در 

ن مورد اما در ای .صورت گرفت و قرار بر این شد که مهلت مجلس دوم تمدید گردد
بعضی مجلس با ابتکار  ره ادامة دورةباالخ .(همان جا)اختالف نظرهایی وجود داشت 

 تمدید شد. (18۷8: ۳22 شمارة ،مذاکرات مجلس دوم) نمایندگان
 

 مجلس دوم ةطلباندوم روسیه و اقدام استقالل ماتوماولتی .9
 الحجةذی ۷ها در چهارشنبه  ایران، روس پنج روز پس از پذیرفتن اولیتماتوم اول توسط

اولتیماتوم دوم خود را توسط مترجم سفارتشان به وزیر  م 1911نوامبر  29ق /  1۳29
ولت ایران به شرح زیر امور خارجه ایران تسلیم کردند. متن اولتیماتوم دوم خطاب به د

 : بود
، منتظر حکم افتخار اظهار حاصل نموده بودم م 1911نوامبر  24ق/ 1۳29ذیالحجة  2چنانچه روز جمعه، 

خود بودم که علتی را که دولت روس را مجبور به اولتیماتوم دیگر نمود اظهار نمایم. احکام  دولت متبوعة
مطالب ذیل را به جنابعالی حاصل اظهار نب دولت روس افتخار مزبور اکنون به من رسیده و از این جهت از جا

ایشان. تکلیف سایر مأمورین امریکایی ه انفصال مستر شوستر و مسیو لکفر از خدمات مرجوعه ب -1 کنم: می
د بعدولت تهران که مناطمینان و وعدة صریح  -2 شود. بعد معین می یشان را انتخاب نمودهکه مستر شوستر ا

دولت ایران جبران خسارت  -۳ مأمورین اجنبی برای خود انتخاب نکنند. ت سفرای انگلیس و روسبدون رضای
دولت روس در ازای لشکرکشی و سوق لشکر بنماید. تعیین مقدار و طریقة تأدیه خسارت مزبوره بعد از 

 .(21۳: 1۳62، شوستر) ن جواب دولت ایران معین خواهد شدرسید
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ها ساعت آتیه از سوی روس 48سیاری برای اجرا در که با حواشی ب ،این دستورات
اما دولت ایران در قبال این مداخالت  ،آور بودبرای ایرانیان بسیار وهن ،تدوین شده بود

 چه برخوردی از خود نشان داد؟
 م 1911نوامبر  24ق/ 1۳29 الحجةذی 2جدید خود را در  ةکابینالسلطنه صمصام     

ها را نیز پذیرفت، در میان اعضای کابینه وی کسانی  اول روستشکیل داد و اولتیماتوم 
خان اسفندیاری ملقب به  میرزا حسن خوردند که تمایالت روسی داشتند. یبه چشم م

 زاده، ملک)به وزارت عدلیه منصوب شد  ،ها بود که مورد سوءظن دموکرات ،السلطنه محتشم

رهبر حزب  ،سلیمان میرزا اسکندریشاهزاده  ،. پس از معرفی اعضای دولت(1456: 1۳6۳/۷
به  ،پشت تربون مجلس قرار گرفت و نطق مفصلی در مورد اعضای دولت کرد ،دموکرات

 مذاکرات مجلس)اعتمادی کرد  این شرح که در ضمن بیانات خود از اعضای کابینه اظهار بی

ای  طعنامهاز اعضای اعتدالی مجلس، ق ،پس از آن افتخارالواعظین .(1915: ۳2۷ ةشمار ،دوم
ها به شدت که از سخنان دموکرات ،السلطنه در حمایت از دولت قرائت کرد، صمصام

 ها و مسئلةروس ةتوطئ .(۳28: 12۳61، اتحادیه) ها توهین کرد ده بود، به دموکراتعصبانی ش
بار هم شد، این  که به عنوان اهرمی جهت فشار بر دولت و مردم استفاده می ،کمبود نان
ها نیز توسط دوراندیشی  اما این اقدام روس .(۳۰6: 1۳6۳، آوری) ضاع بد دولت شدمزید بر او

شوستر خنثی شد، بدین صورت که انبارهای دولتی را پر از غله نگاه داشته بود و 
اقدامات جدی نیز انجام داده بود که این غله به طور متساوی بین قشون تقسیم شود و 

 . (5۳: 1۳29، استخری و کیانفر)جلوی فتنه قحطی گرفته شود 
الی که در عآور شد که این اقدامات مانع از آن نبود که دولت از حالت انفباید یاد     

که به هر جهت از  ،السلطنهیش گرفته بود بیرون بیاید. صمصامخصوص شوستر در پ
با ضرب و شتم مأمورین خزانه و خلع  ،حضور شوستر و آزادی او چندان رضایت نداشت

و اصالحات او را  نها در ماجرای گرفتن مالیات عالءالدوله اولین اقدام علیه شوسترسالح آ
 .(2۷۳: 1۳۷۷ مروارید،) به نمایش گذاشت

بر دسام 1/  ق 1۳29الحجة ذی 9ها در روز جمعه روس ساعتة48با پایان مهلت      
رأی مجلس  داد. در این روز همه منتظر ها پاسخ می دولت ایران باید به روس م، 1911

رفتند تا از کم و کیف قضیه و  بودند و مردم گروه گروه به سوی مجلس شواری ملی می
السلطنه به مجلس از اعضای کابینه همراه با صمصمامرأی مجلس آگاه شوند. تنی چند 

، چنین اظهار کرد الدوله وثوق ،آمده بودند تا نظرات خود را بیان کنند. ابتدا وزیر خارجه
 مذاکرات)« های روس پذیرفته شود ضای دولت متفقاً موافقند که درخواستاع همة»که 

و در پایان چنین وانمود کرد که دولت آنچه دستور مجلس  (191۷: ۳29 ، شمارةمجلس دوم
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لیه برخی نمایندگان مجلس نیز ع .(2۳9: 1۳46کسروی، )باشد را رفتار خواهد کرد 
دیدن مقاومت نمایندگان و اتمام وقت السلطنه با  اولتیماتوم نطق کردند. صمصام

که  (226: 1۳62، شوستر)ها، از مجلس خواست تا اولتیماتوم روس را بپذیرد  اولتیماتوم روس
تکالیف دولت روس را منافی  . مجلس(2۷۳: 1۳۷۷، مروارید) با جواب منفی نمایندگان

 ،ه وکالی تندروو همچنین در این جلس (192۰ ،مذاکرات مجلس دوم)استقالل مملکت دانست 
ها، عدم اعتماد خود را نسبت به هیأت دولت اعالم داشتند  مخصوصاً نمایندگان دموکرات

دولت مورد  و اظهار داشتند که قبل از آنکه تکلیف اولتیماتوم روس معین شود، باید یک
را با رد التیماتوم، دولت ایران آمادگیش  .(1462: 1۳6۳/۷ زاده، ملک) اعتماد بر سر کار آید

ها نیز به قصد تهاجم  جهت مذاکره در مورد تعدیل مواد اولتیماتوم اعالم کرد. روس
 .(611: 1۳54، زادهکاظم) ز این تحرکات ابراز نگرانی کردندها اینظامی آماده شدند و انگلیس

ها از دولت ایران انتظار تبعیت مطلق و عزل شوستر را داشتند. اما هم انگلیس و  روس
سر  شاه بر علی گرداندن محمدرسیدند که مبادا معنی این کار برت ن میهم مردم ایرا

الدوله در تالش برای قبول التیماتوم و برکناری شوستر قدرت باشد. در این زمان وثوق
مذاکرات بین دولت و مجلس ادامه  .(618 همو،) وسها نیز درپی اشغال تهران بودندبود و ر

ی شد. پیشنهاد شد که کمیسیونی از مجلس شورای گیر داشت تا باالخره تصمیم به رأی
ی ملی در تحت ریاست و ملی انتخاب شود تا به اتفاق هیأت وزرا و رئیس مجلس شورا

السلطنه با اختیارات با دولت روس مشغول مذاکره شوند تا به هر نحو که نظارت نایب
کوتاه آمدن مجلس به  . دالیل(1928، مذاکرات مجلس دوم)صالح بدانند قضیه را خاتمه دهند 

این شرح است که در این هنگام سپاهیان روس با توپخانه و قورخانه از رشت به قزوین 
آن برای ایران بسیار بود. نیز چون اولتیماتوم با هماهنگی دولت   شتافتند و آسیب

ن آنان در تهران همه سعی در فرونشاندن جوش و کارکنا ،انگلیس آماده شده بود
در این میان خبر مرگ آخوند خراسانی به این قضایا افزوده شد.  شتند.خروش مردم دا

 کسروی،)ها اتفاقاتی است که پیاپی روی داد و از نیروی ایستادگی مردم تهران کاست  این

ترازوی  به تهران نیز مقارن این ایام کفة از سویی ورود سردار اسعد .(24۷: 1۳46
در مقابل ملت و مجلس ، ار قبول اولتیماتوم بودندکه طرفد ،السلطنه و هیأت وزرا را نایب

به خواهش سردار اسعد، یفرم تمام قوه و نفوذ خود  .(14۷2: ۷ /1۳6۳زاده،  ملک)سنگین کرد 
 چهاررا برای قبول اولتیماتوم به کار برد و به رئیس مجلس اعالم کرد که مجلس باید تا 

ند به این وضع خطرناک خاتمه بدهد ساعت دیگر اختیار تام به دولت بدهد تا دولت بتوا
مصالح عمومی ایجاب  ،ها سازش کند و در صورتی که مجلس تمکین نکند و با روس

. از سویی (14۷4 همو،)کند که مجلس قربانی مملکت بشود نه مملکت فدای مجلس  می
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شد، در این کمیسیون  اولتیماتوم موافقت ا تشکیل کمیسیونی برای حل مسئلةچون ب
ید حسن مدرس بر ایستادگی و کید بر قبول خواست روسیه کرد و سک تأناصرالمل
 -1۰۷: 1۳56 دهخوارقانی،)الملک پذیرفته شد ، اما نهایتاً خواست ناصرکید داشتجنگ تأ

م  1911دسامبر  21ق/  1۳29جة الحذی 29ر آخرین دقایق روز پنجشنبه د .(1۰8
 فیر روس نیز اعالم کرد که قشونیشده را به نزد سفیر روس بردند و سیادداشت امضاء

اولتیماتوم  ،بدین ترتیب .(1۰8 همو،) حرکت نخواهند کرد که بنا بود به سمت تهران بیایند
پذیرفته  ،ها رغم تمام شعارها و ایستادگیعلی ،ها در نتیجة ضعف دولت و مجلس روس

ای ه خود موفق شدند و اندیشه اجرای نقشةهای بزرگ در  شد و بار دیگر قدرت
ها حتی با پذیرفتن  روساما نوخواهانه در مقابل سنت موجود باز هم قربانی شد. 

خواهان آن بودند که مجلس تنها  و دیدند نیز اهداف خود را تأمین شده نمیاولتیماتوم 
: 1۳54، کسروی)گذاری و باید از سیاست عملی برکنار باشد  انجمنی باشد برای کار قانون

228). 
 

 ات و انحالل مجلس دومشکست اصالح .10
ها و  مردم در برابر اولتیماتوم مقاومت کرد و در برابر روس مجلس در ابتدا با حمایت تودة

جواب منفی داد،  ،که خواهان پذیرش اولتیماتوم بودند ،السلطنه همچنین دولت و نایب
تی عناصر وابسته به اما تهدیدات روس و ترویج جو رعب و وحشت در مجلس و سس

لیت آنان نیز وؤنمایندگان مجلس را دچار واهمه کرد و برای فرار از مس انگلیس روس و
مطرح کردند و باالخره کمیسیون نیز رأی به  کیل کمیسیونی را که قبالً ذکر شدتش

پذیرش اولتیماتوم داد. برای قبول اولتیماتوم رضایت مجلس الزم بود و برای این کار یا 
شد و یا آنکه مجلس را از رسمیت  وزراء گرفته می باید از مجلس اختیار تام توسط

کردن نظر اول وزراء به مجلس رفته و تقاضای خود را به اطالع  یانداختند. برای عمل می
باز  ولی مجلس با تقاضای دولت موافقت نکرد و از دادن اختیار سر ،نمایندگان رسانیدند

لت که با دو ،ای از وکالی اعتدالی هنظر دوم این بود که عد .(14۷۰ :1۳6۳/۷ زاده، ملک)زد 
عقیده بودند ولی از ترس مردم و سایر همکاران خود در باطناً در قبول اولتیماتوم هم

 از نمایندگی استعفا بدهند و عمالً مجلس تعطیل ،مجلس جرأت اظهار عقیده نداشتند
 .(1469 همو،)و از کار بیفتد  شود
الملک پیشنهاد وزیران برای ضی افراد، ناصروجود ایستادگی بع با ،پس از چندی     

سان  بدین .(2۷5: 1۳۷۷، مروارید) ت و اجرای آن را به یفرم واگذاشتبستن مجلس را پذیرف
 که مجلس دوم تعطیل شد و دستگاه مشروطه برچیده شد. در این خصوص باید گفت

و سیاسی  زیرساخت اجتماعی ،طلبان عالوه بر نبود انعطاف در رفتار شوستر و اصالح
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چه دولت ایران تر شده بود. اگر کارانه و محافظهتر  نخبگان سیاسی کشور ارتجاعی
مالکان ، که عمدتاً عناصر ایلی و بزرگاما خاستگاه اجتماعی این نخبگان ،مشروطه بود

. پس از آنکه در روز دوشنبه (29۳: 1۳۷8، فوران)تر از قبل هم شده بود  کارانه محافظه ،بودند
خبر انحالل مجلس و اعالم حکومت نظامی  م 1911دسامبر  25ق/  1۳۳۰م سوم محر

به هر حال  .(14۷4: 1۳6۳/۷ زاده، ملک) ردم رسید، مردم سخت برآشفته شدندبه گوش م
چون اولتیماتوم رسماً از طرف دولت پذیرفته شد و کاری هم از دست کسی ساخته 

الملک با گرفت. ناصر ردم را در برنبود، مجلس نیز به تعطیلی کشانده شد و ناامیدی م
کثیری از مخالفان را  گی را آغاز کرد و به دنبال آن عدةانحالل مجلس دوم خودکام

 .(4۳8: 1۳6۳سفری، )دستگیر کرد و سران حزب دموکرات را تبعید کرد 
 

 تجددپیروزی سنت بر انفصال و اخراج شوستر:  .11
و آنچه را مضرّ به حال ایران یستاد شوستر در مقابل تحریکات روس و انگلیس سخت ا

ها هم با  در باب خلع او انگلیسی .(2284146 -955/۰۷52 سند) کرد بود در جراید منتشر می
دسامبر  26ق/  1۳۳۰روز چهارم محرم . (19۷:  1۳۳۰/۳آبادی،  دولت)ها همفکر بودند  روس

و به وی تسلیم شد عزل ا ةالدوله رفته بود، نام که شوستر به مالقات وثوق م 1911
نویسد که پس از مدتی تفکر به این  شوستر در مورد این نامه می .(۳89: 1۳5۰رضازاده،)

، شوستر)شود  ای حاصل نمی ها در ایران نتیجهیجه رسید که دیگر از ماندن آمریکاینتی

یل داری کل را تحو پس از اینکه شوستر رسماً از سمتش عزل شد، خزانه .(25۷: 1۳62
ر بر حرکت از تهران به دولت ایران اطالع داد. یک روز داد و تصمیم خود را دای معاونش

از خدمات و زحمات  ،ضمن ابراز تأسف ،قبل از حرکتش به حضور شاه نیز رسید و او
بعد از  م، 1912ژانویة  11ق /  1۳۳۰محرم  19صادقانة وی تشکر کرد. روز چهارشنبه 
تابک به نحو باشکوهی به عمل آمد، تهران را به مراسم خداحافظی که از وی در پارک ا

مکی، )ای بود که پرتو امید را پوشانید  منزلة ابر تیرهمقصد اروپا ترک کرد. اخراج او به

  نتیجه روسها به اهداف خود رسیدند.در  .(1۰1: 1۳62/۳
. عالوه بر خصومت روس با وی، دالیل دیگری نیز در اخراج شوستر دخیل بوداما      

ورود نیروی سومی را  گاه در سیاست خارجی خود اجازة های ایران هیچ مسایهه
که با موفقیت شوستر در ایران وجهة ها این بود  ها و انگلیسی دادند و تفکر روس نمی

گردد. به همین لحاظ به کارشکنی  آنها کاسته می محبوبیتاز رود و میها باال یآمریکای
مسدود شدن راه  از دیگر دالیل .(4۷: 1۳41رامتین،)ه کردند پرداختند و اقدامات او را تخطئ

پیشرفت شوستر در ایران و نهایتاً اخراج او این بود که او با طبقات باالی جامعه سازشی 
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این طبقه با هم همدست و متحد شده بودند و  گرفت. و به زور از آنها مالیات مینداشت 
ها و  دادند و با روسمیتشکیل  یمحافلی را بر ضد مستشاران آمریکایمجلس و 

ها یک جبهة واحد در مقابل مستشاران آمریکایی و به عبارتی دیگر در مقابل  بلژیکی
قانون و ملت ایران تشکیل داده بودند و با سرسختی برای از میان بردن مستشاران به 

اجنبی راه مستخدمین  ،پس از اخراج شوستر .(1۳۷2: 1۳6۳/6، زاده ملک) پرداختندمیمبارزه 
و رسم ماندگاری را در اطاعت از روس و انگلیس و رعایت جانب مالکان و فراریان از 

این مقطع از تاریخ نیز با  .(15۰9: 1۳6۳/6 زاده، ملک؛ 199: 1۳۳۰، آبادی دولت)مالیات دانستند 
سنتی خواهان ثبات وضع موجود به پایان  ةدر برابر جامع تجددشکستهای پی در پی 

ای به  طیفی از مجریان قانون بود که عالقه ةقت آن بود که شوستر نمایندآمد. حقی
ها و روابط را عین شرقی ایران نداشت و شاید این سازش ةها و روابط پنهان جامعسازش

پس در چنین تحلیلی است که در برابر این رسوم و سنن با  .دانست گریز از قانون می
 جدیت ایستاد.

 

 نتیجه .12
ایران بعد از پیروزی مشروطه خواهان، دعوت  ةلزوم انجام اصالحات در جامع با توجه به

از کسانی که منافع استعماری در این کشور نداشتند مورد توجه نخبگان سیاسی قرار 
مسئله واقعیتی مسلم  گرفت. با بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران مجلس دوم این

اما به محض  ،از دیدگاه نظری موافقت نشان داداصالحات  ةایرانی با فرضی بود که جامعة
عملی شدن آن مواضعی چندالیه و عمدتاً مخالف در جامعه بر ضد آن به وجود آمد. با 

در تاریخ معاصر ایران، این اصالحات نیز  تجددقبول وجود جدال مداوم بین سنت و 
مدت، اصالحات دد. با وجود این روند نسبتاً بلنآم ای از این چالش به حساب می گوشه

شوستر نیز مانند سایر موارد داخلی و خارجی آن محکوم به شکست بود. تمایالت 
م علناً تثبیت و مشخص  19۰۷که با قرارداد  ،سیاسی و نظامی دو قدرت روس و انگلیس

به طوری که جریانات  ،داد بنای اعمال سیاسی در داخل ایران را تشکیل می، زیرشده بود
اصالحات  ةشاه و همچنین طرح مسئل علی و اخراج مجمد مربوط به مشروطیت

-راه ازه ازگرفت. حال ورود یک آمریکایی ت بایست در این قالب سیاسی صورت می می

و طبعاً  را بر هم زندتوانست این قانون  مالیات نمی گرفتنرسیده با اقدامات جدی برای 
منابع  کات و تمرکز مالیت. نظارت بر گمرمخالفت این دو نیروی مشخص را در پی داش

و رأی  ،مستشار بلژیکی ،الشعاع قرار داد. برکناری مرنارد ها را در شمال تحت روس
ها افتاد  ت روسها را تحریک نمود و اولین بهانه زمانی به دس اطمینان به شوستر روس



 1396/85، بهار و تابستان  1، شمارۀ 7سال  ،های ایرانشناسیپژوهش

 

، بر سر اخذ عالءالدوله السلطنه و ، شعاعنفوذان قاجاری تابع روسکه شوستر با صاحب
برای رسیدگی به  ،مستشار انگلیسی ،افتاد و از سوی دیگر با انتصاب لکفرالیات درم

اتفاق دو حزب  عدم ،را نادیده گرفت. در این بین 19۰۷های آذربایجان قرارداد  حساب
های مکرر در خصوص حمایت از اقدامات شوستر و چرخشدموکرات و اعتدالی 

به  برای احیای وضع اقتصادی مناسبطرح شوستر را  (السلطنهصمصام)دولتمردان 
آن را توان  که می ،شکست کشانید. نوع برخورد و نگاه مورگان شوستر به اوضاع ایران

توانست  ، در ایران نه طرفداران زیادی داشت و نه میبه حساب آورد یآلیستنگاه ایده یک
اما  ،ه بودرا به سوی خود جذب نماید. شوستر اثرات شوم رشوه را دریافت کسان زیادی

کرد. او استبداد را مانع بزرگ توسعه و  کاربرد عجیب آن را در میان ایرانیان درک نمی
این اصالحات او از  روند اساسی آن را در اختیار نداشت. در ةدانست، اما چار اصالحات می

 19۰۷های قرارداد کار داخلی وابسته و از سوی دیگر با طرف یک سو با نیروهای محافظه
بست اولتیماتوم روس علیه ایران گرفتار آمد. الش سختی افتاد و سرانجام به بنچبه 

ها  انگلیس با روس .نبودمورگان شوستر مورد حمایت انگلیس یا حتی دولت آمریکا 
کرده بود و قادر نبود تغییر موضع بدهد و حتی انتصاب استوکس  را امضا 19۰۷قرارداد 

ها را تحریک  فر به حسابرسی آذربایجان انگلیسیبه فرماندهی ژاندارمری خزانه و لک
ننمود و از سوی دیگر دولت امریکا علناً اقدامات شوستر را به خود وی مربوط دانست و 

روس و )نفس و قدرتمند برای مهار آن دو نیرو ن مانع از ورود یک نیرو سوم تازهای
از خدمت دولت ایران  بود و سرانجام با فشار منابع مختلف سنتی، شوستر نیز (انگلیس

که بر عدم  ،سنت ةمنفصل و اخراج گردید. حقیقت آن بود که ضربات مکرر اتحادی
 ةهای خارجی و رواج پدیددرتـاط با قـتعدد، ارتبـهای م کاریفیپرداخت مالیات، مخ

گونه اصالح در امور مالی را ، هرمتکی بود های روس و انگلیس الحمایگی و دخالتتحت
 نمود. شکست روبرو میتقریباً با 
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